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زناا  هااا ر ا انرااز از     یااتت ق( به هنگام ع 11)خطبه حضرت زهرا

تز چاازچب    یا  تحل یساته شا یخی،تااز  یات اهم یا  است که به تل یهتن یشا ،ا

کلماات،   یاا  ضام  ب  یناه  گب یاه، نظر یا  است. بر اساس ا گفتازی کنش یهنظر

 تساته کاه ننااا زا باه  ان       تهه یها انجام ه گزاز  یزا تز قالب هحتبا ییها کنش

 . کننه یه یمتقس یا عاطف یاعاله ی،تعاه یی،انشا یانی،ب

تز  ما  زناا  هااا ر ا    خطبه حضرت زهرا یهقاله  س از بازخبان ای 

کانش   یاب به ترت یگفتاز یها انباع کنش یا که از ه زسه یه یجهنت ی انراز، به ا

سام زا تز ساخنا  ن  حضارت    یشتری ب یبی،ا کنش ترغ یکنش عاطف ی،اظااز

 به خبت اختراص تهنه. 

ساخ  ا   یارات ا یا تمااع  یا فضاا  یتیتاز بافت هابقع  تب ه به زابطه هعنا با

 یهاا  کانش  یا  ، اگفت که حضرت زهرا تبا  یه ینه ،گب یگفتاز یها کنش
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تاشاتنه،   یاسااله  یکه از تحابتت  اهعاه نب اا    یزا با تب ه به شناخت یگفتاز

باه   زاهای  تابا   یهاا ها   کنش ی ا ی سبب با شناخت ا تحل ی ا به هم یهنهبرگز

 ن  زازگاز گشبت.   یخیتاز یطشرا یشترشناخت ب یسب

 

هنا  گفتنا، ، تنا،صد  ن ،      ، کنش  تحلیل گفتمان، حضرت زهرا :کلیدواژگان

 .اسالم، جانشیشی پیامبر

 مقدمه. 1

  تا،صد اسالم هستش  کن  بنر مبشنا  تحن  ت     بها گران  راثیم تیب اهل  ها گفتمان

 عشن ان   بن  زهنرا ان . حضرت  گرفت  شکلی زمان خ د ششاخت جامع سیاسی، اجتماعی و 

صی د،با،ه بازگشت ب  سنیره  ها خطب شخصیت مؤثر د، تح  ت سیاسی و دفاع از و صت، 

  مشه ، ها  خطب  انحرافی اصراد فرم دن . صکی از ها انصجرو هش ا، نسبت ب   پیامبر

د، جمع زنان مهاجر و انصا، ک  ب  عیادت حضرت ،فت  ب دن ، اصنراد شن ه اسنت. د، اصن      

ش د با الهام از چا،چ ب تحلیل گفتمنان انتقناد  بنر پاصن  ن رصن  کنش         مقال  تالش می

، ژ،فا  خطب  عیادت ،مز گشناصی شن د و حقناصه نهفتن  د، سنخشان      1گفتا،  جان سرل

 . اصشان ،وش  گردد

ن رصن  زبنان ششاسنی     با ،وصکرد هاصی ده ، مقال ،سی پیشیش  مقال  حاضر نشان میبر

بر پاص  نام  امام ،ضا تحلیل مت  ششاسی زصا،تهاصی مانش   سرل ن شت  ش ه است. مقال 

                                              
بد  ندرار  از فیلسدوفان سرندسام مصا در کلدراد  م در05۹۱( متولدد John Searleجان راجرز سرل ).    1

کسفورد جان سرل دکترای خود را از .آید می تخصص  ی  .بود دانشگاه برکلی دریافت کرد   استاد دانشگاه آ
 است. خودآگاهی   موضوعات فلسف  ذهن ،فلسف  زبان در
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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تحلیل خطب  ، (1831ب  قلم محم ،ضا پهل ان نژاد و مه   ،جب زاده) ن رص  کش  گفتا،

سنی ه منرصم   قلم ب   ها  گفتا،  بش   جان سرل از کش  براساس طبق  نهج البالغ  11

 تحلیل خطب  حضرت زصشب سالم اهلل علیها د، ک فن  بنر  و  دکتر محم  نگا،ش فضائلی و

(، مقالن   1818معص م  نعمتنی قزوصشنی)   و اصشانی طاهره ن شت  گفتا، اساس ن رص  کش 

آبناد    داود ( ن شنت  مهن    1811)تحلیل خطب  ف کی  براسناس ن رصن  کنش  گفتنا،     

 فراهانی از اص  گ ن  هستش . 

تحلینل گفتمنان انتقناد     ا  د، ا،تباط با تحلیل خطب  ف کی  بن  ننام    چشی ، مقال  هم

ا  بنی   حماس (و کتاب 1811اکبر  زاده)ب  قلم کبر  ،وششفکر و فاطم حضرت زهرا

شن ه  ( ب  قلم محم  حسی  بروجنرد  ن شنت    1871)ن یر د، کشا، بستر حضرت زهرا

د، جمع زنان م صشن  تنا کشن ن بن       ها  گفتا،  د، خطب  آن حضرت کش  است، اما

مش  م ،د تحلیل قرا، نگرفت  اسنت. از   دص گاه سرل و ب    ،ت تا،صد ،وشی زبان ششاختی

 ها  پیشی  تفاوت دا،د.  اص  ،و، ن شت  حاضر با مقال 

ان سرل چگ نن  بن    پرس  ا لی مقال  د، اص  جهت است ک  ن رص  کش  گفتا،  ج

کش ؟ و از سن     می کمک ها  کالم حضرت دست  بش  ، طبق  بش   و تحلیل گزا،ه

ها  گفتا،  ب  کا، ،فت  است؟ و بسام  هر صک  چ  ن ع کش  دصگر د، خطب  حضرت

چ  ا،تباط معشنا دا،   ها چ  ق ، است؟ آصا خطب  عیادت، مفه می تا،صد مش  دا،د؟   از کش 

هنا چن  د،صنافتی از      اصن  کنش    زبانی و بافت م قعیتی خطب  وج د دا،د؟ها   میان کش 

ها  زبنانی   ت ان از د،صچ  کش  می ده  و چگ ن  می اجتماعی دو،ه ب  ما -فضا  سیاسی

سنخشان  پیرام ن شک تحقیه و پژوه   بیب  د،ون شراصط تا،صخی دو،ه و،ود پی ا کرد؟ 

  ضرو،  است ا،زشمش  یب  عش ان میراثحضرت زهرا

 مفهوم شناسی .2

 گردد.  می د، ادام  برخی از مفاهیم کلی   م ،د استفاده د، تحقیه، تبیی  
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 . خطبه عیادت 2-1

، زننان مهناجران و انصنا، بن      د، بستر بیما،  قرا، داشنت حضرت زهرا زمانی ک 

د صنل  ب   . اصشانپرداخت یجمع آنان ب  سخشران ،دحضرت زهرا ،فتش . اصشان ادتیع

د، جاصگاه ناد،ستی قرا، گرفت  است،  ک  جانشیشی پیامبر ع م حماصت مردان آنان و اص 

 1.ساختبا خبر  و مطالبی دصگر  صخ  ش هصآ تیآنان ،ا از وضعاشا،ه فرم د و 

 . گفتمان 2-2

گفتمان تشها ب  معشنا  اناهر ،    2گفتمان با واح   بز،گ تر از جمل  سر و کا، دا،د. 

کش . بلک  شراصط زمنانی، مکنانی، اجتمناعی،     نمی  ،ت کالمی د، کالم بسش هساختا، و  

بن  بینان دصگنر، گفتمنان حا نل      . فرهشگی و سیاسی کالم ،ا ب    ،ت پشهانی د، بردا،د

ها  زبانی، غیر زبانی، ان صشگانی، فرهشگی  احبان فکر و بیان و تبل ، بیش  کالم  کش 

   گفتمان 4ش د. ها و اعتقادات بر،سی میک  از دص گاه ا،زشچشی ، گفتا،  است  هم 8.است

-مجسم کشش ه معشا و ا،تباطات اجتماعی است، شکل دهش ه ذهشیت و ا،تباطات اجتمناعی 

  1سیاسی است.

-وگ  د، بافتی اجتماعی صا، محم  ، گفتمان ،ا محص ل ا،تباط و تعامل مباشران گفت

چشنی ،   هنم  6دان  ک  اجزا  آن ب  هم مرب ط هستش  و هن   خا نی دا،نن .    می فرهشگی

م( بحث د،با،ه گفتمان ،ا د، دو بع  اطالعات زبانی و غیر زبانی مثل 1112)7هرصس زلیک

                                              
 .۹99صمعاني األخبار، بابوی ،  ابن.    1
 .7، صگفتمان و ترجمه لح جو، . 2
 . 09، صتحلیل گفتمان انتقادیآقا گل زاده، . 3

4. Mils, Discourse Analysis, p 12. 
 .07، صگفتمان و جامعهعضدانلو، . 5
 .4-۹انتقادی، ص   رایج نساسی گفترانیارمحردی، . 6

7. Harris Zilick. 
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کش ، زبان ب  اضاف  بافنت اسنت و بافنت ،ا     می دان . او تأکی  فرهشگ، محیط و اجتماع می

ک  شامل تجربیات منا،  ا،برد زبان با خ د همراه دا،صم. بافتیدان  ک  ما هشگام ک می چیز 

ش د. بافتی کن  د، ا،تبناط و منراکره بنا دصگنران، کا،بردهنا         می فرضیات و انت ا،ات ما

  1گیرصم.  می دهیم و ب  کا، می اجتماعی آن ،ا تغییر

 تحلیل گفتمان  .2-3

   مطالعن  ، ط منتقابل زبنان و جامع ،ا مطالع  ،واب  تحلیل گنفتمانم( 1163)2اسلمبروک

  اشنا،ه   با م(1132)ز. 4گا سیشسکی 8دان . می وگ صی ا،تباط ،وزمره تعاملی و گفت  خصاصص

آشکا،   برا   ک دان   می  تحلیلی  یششاسی انتقاد ، تحلیل گفتمان ،ا فش ن زبان  گنراص   بن 

  1د.،و منش ،ج د، گنفتمان ب  کا، میاصمان  ا،زش و ساختا، ،فهم، باو،  الگ ها   ساخت 

زبان و ،سنی ن  آشکا،ها   فراتر ،فت  از   ،ت،ا تحلیل گفتمان م(1178)ز. 6کاپالن

 مننتقابل مینان زبنان و فراصشن ها  اجننتماعی       ،ابطن    و کنشف اجنتماعی  ها  زمیش   بن 

ا د، ن نر گنرفت    د، دص گاه زبان ششاسان، معشا  ا لی کالم اهمیت دا،د کن  بن   7دان . می

ن صسش ه آص  و  می )ع امل د،ون زبانی( ب  دستها با صک صگر  واژهها و   جمل ،ابط  و ساختا، 

 ( از بیان آن خن دا،  )ع امل برون زبانیب  جهت مالحضات سیاسی، اجتماعی و فرهشگی

  3نماص .  می

                                              
 .۱، صدرآمدی بر تحلیل گفتمان. بهرامپور، 1

2. Slembrouck. 
 .۱، صنقش نماهای کالمی در گفتمان های استداللی زبان فارسیتاکی، . 3

4. Galasinski. 
5. Coupland,Nikolas. The Discourse Reader. p110. 
6. Coupland. 
7. Galasinski, Cleaning up its act: The CIA on the internet, p. 2-7  
 

 .۱40ص ،درآمدی بر تحلیل گفتمان بهرامپور،. 8
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هنا  ن صسنش ه دسنت صافنت،      ت ان ب  واسط  آن بن  ناگفتن    می هاصی ک         شی هصکی از 

هنا  اجتمناعی منت      ها  گفتا،  مت  است. د، اص  ،وش، زمیش  استفاده از تحلیل کش 

 -تن ان فضنا  تنا،صخی    منی  هنا  تنا،صخی،   گردد و افزون بر محک زدن گزا،ه می تبیی 

 اجتماعی مت  ،ا بهتر ششاخت.

 . نظریه کنش گفتاری 2-4

از ن رص  کش  گفتا،   دهش ؟ می چگ ن  کلمات، کا، انجامد، کتاب  2م(1111)1تی آس

 برد و معتق  است ک  فعل مبادل  اطالعات نیست، بلک  بن  عشن ان عمنل شنشاخت      نام می

 کش ، عمنل او د،سنت د، زمنانی انجنام     می ب  عش ان نم ن ، زمانی ک  فرد سالم 8ش د. می

گ صش  ک  گفت  برابر با کش   می آو،د. د، چشی  م ا،د  می بر زبان ش د ک  اص  واژه ،ا می

نام  و بنی    می ها ،ا کش   گ ن  فعل ش د. آستی  اص  می است ک  همراه با گفت  کا،  انجام

  4.گرا،ددهش ، فرق می می اص  افعال و افعالی ک  اطالعات ،ا ب    ،ت غیر کششی انتقال

 تنأثیر  و کنش  مش ن ،       گفتا،  آستی ، س  ن ع کش  بینانی، کنش    ن رص  کش  

ش د ک   ها  م ج د د، صک جمل  گفت  می کش  بیانی ب  معشا  تحت اللف ی واژه 1است.

ها  مش  ،  و غیر بیانی ب  معشا  قص  و  گردد. کش  می ها ب  آن اشا،ه  د، فرهشگ لغت

 ت ان ، آن نیت ،ا بیان کش .  نمی ،وششی نیت گ صش ه از گفت  صک جمل  است ک  ب 

                                              
1. Austin. 

کسفورد بود   در ترامی سخسرانی.    2 های خدود بد  محا دا کاربردهدای   ی استاد فلسف  اخالق دانشگاه آ
هایش  یدرایش گردیدد   در سدال  بد  سدخسرانیهای مربدو   کرد. پس از مرگ  ی، یاددانت زبان اناره می

 ب   ورت کتاب مستشر ند.059۱
، تحلیل خطبه پنجاه و یکم خطبه نهج البالغه براساس طبقه بندی سرل از کنش هاای گفتااریفضائلی، . 3

 .94ص
  .074-07۹، صدرآمدی بر معنی شناسی.  فوی، 4
 .441، ص فلسفه تحلیلي، مسائل و چشم اندازهاپایا، .    5

 



 93   8931زمستان ، هشتادم، شماره بیستمسال              

آم  گفتا، است. ب  عبا،ت دصگر، واکنش  مخاطنب    تأثیر  ب  معشا  نتیج  و پی   کش  

داد و  هنا  گفتنا،  ،ا گسنترش    جان سرل، ن رص  کش  1نسبت ب  کش  مش  ،  است.

تقسنیم  ااها، ، ترغیبی، عناطفی، تعهن   و اعالمنی    دست   گفتا،  ،ا ب  پشجها   کش 

 ش د.  می ک  د، ادام ، ت  یف هر صک ا،ائ  2کرد

 . کنش اظهاری 2-4-1

 ا  نشنان  د، اص  کش ، گ صش ه باو، و تعه  خ د ،ا نسبت ب  ،استی و د،سنتی واقعن    

ها  جهان ،ا ت  یف کش . د، اص  ن ع از کش  از  کش  ک  وقاصع و پ ص ه می ده  و سعی می

-کنردن، اعتنرا   کردن، اثباتکردن، تکرصبکردن، تأصی  چ ن ااها،کردن، بیان افعالی هم

 8 ش د. می دادن استفادهآو،دن و گزا،شکردن، دلیلکردن، تصحیح کردن، معرفی

 .کنش ترغیبی2-4-2

ص  کش ، ترغیب مخاطب برا  انجام کا،  و قرا، دادن شش ن ه د، ه   غیر بیانی ا 

حالت تکلیف و اجبا، برا  انجام عملی است و شامل افعال پرسی ن، دست ، دادن، ته صن   

 4 ش د. کردن، اعترا  کردن، اخطا، دادن، هش ا، دادن و التماس کردن می

 . کنش تعهدی2-4-3

ه برا  انجام دادن عملی د، آصش ه اسنت.  اص  کش  مرب ط ب  متعه  کردن خ د گ صش 

سازد. اص  کش  افعالی، مانشن    می گ صش ه با بیان آنها، خ د ،ا ب  انجام دادن ام ،  مکلف

 1گیرد. ق ل دادن، س گش  خ ،دن و متعه  ش ن ،ا د، بر می

                                              
 .همان.    1

2. Searle, Speech Acts, an Essay in the Philosophy of Language , p33. 
، 0۹99 بررسی کنش هاای گفتاار در ساانرانی روساای جمهارر ایاران و آمریکاا شاهریررپهلوان نژاد، . 3

 .01ص
 .0۱، صهمان. 4
 .۱74، ص فلسفه تحلیلي در قرن بیستماستر ل، .    5
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  . کنش عاطفی2-4-4

ی و هنا  ،وان شنشاخت   ه   غیر بیانی اصن  کنش ، بینان حالنت احساسنات و حالنت      

هنا  ،وان شنشاختی    ها  عاطفی، ه   گ صش ه بیان برخی حالت ها است. د، جمل   دص گاه

 1ا  بیان ش ه است. د،با،ه وضعیت ام ،  است ک  د، محت ا  گزا،ه

  .کنش اعالمی2-4-5

ا  اسنت. هن   گ صشن ه اصجناد      ه   غیر بیانی اص  کش  ت  یف حالتی صنا حادثن   

ا  است ک  ب  د،ستی انجام م فقیت آمیز کش   گزا،ه وضعیت ام ، بیان ش ه د، محت ا 

 2گفتا،  مشحصر است.

 بافت تاریخی خطبه .3

برا  ششاخت بشابراص ،   . شرط  زم برا  و،ود ب  تحلیل خطب  استآگاهی از بافت تا،صخی 

د،  پس از ،حلنت پینامبر  شراصط سیاسی، اجتماعی و تا،صخی ک  بهتر مطالبی پیرام ن 

ها  فنرد  و   بحران، ،س ل خ ا،حلت  پس ازگردد.  می ا،ائ  اصجاد ش ،جامع  م صش  

از  منردم م صشن  بن  دلینل     ها  زصاد  د، جامع  شکل گرفت.   فتش  . اجتماعی شکل گرفت

 نگران ب دن . آصش ه جامع  اسالمی و ترس از دست دادن پیامبر

ن  عنب المطلب عنم   ب  عنباس ق(،41)د. امیرالمؤمشی  حضرت علیک   هشگامی

ق(، اسام  ب  زص )د. 16ق(، قثم ب  عباس)د. 13ق(، فضل ب  عباس)د. 82)د. پینامبر

 8پرداختشن .  سناا،  پینامبر   و خناک  ق( ب  ت ا،ک غسل21ق( و اوس ب  خ لی)د. 12

                                              
1. Searle, and Vanderveken , Foundations of Illocutionary Logic. P 37. 

 همان..    2
، 664، ص2، جالسایر  النبریا ؛ ابدن هشدام، 04۹، صکتاب سلیم با  قایا الهاللای. سلیم بن قیس، 3

 .61، ص3، جعقدالفرید؛ اندلسی، 244، صواالشرافالتنبیهمسصودی، 

 



 91   8931زمستان ، هشتادم، شماره بیستمسال              

د، زصر ساصبانی ب  نام سقیف  بشی ساع ه دو، هم گنرد آم نن  و     انصا،مهاجران و   از  جمعی

 1معی  کشش . جانشیشی پس از پیامبرسعی کردن ، 

کردنن  بنا بینان مشاقنب و      سنعی منی   انصنا،  و مهناجران  هر صک ازاجتماع سقیف ، د، 

ها، گروه خ د ،ا سزاوا،تر از دصگر  نشان دهش . د، آن جلسن ، عمنرب  خطناب)د.     فضیلت

 ق( د، پاسد انصا، گفت:28

شطابی    گییرد  و ریردع بیرز شم شیما     دو شمشیر در یک غالف جای نمی   

   2کنند. نم 

و    ننحاب    از  تن   چش   اص  بیعت ک  با حض ،د، پاصان، مهاجران بر انصا، پیروز ش ن . 

اهالی . گرفتنام  8انجام ش ، بیعت سقیف ا حاب برجست  ،س ل خ ا  بیشتر  د، غنیبت

پس از بیعت سنقیف  بر آن شن ن  بنا فراخ انن ن مسنلمانان بن  مسنج         ،صک ،وزسقیف  

اصن  اقن ام انجنام شن ، امنا       4.ب  بیعت عام تبن صل کششن     ، بنیعت ،وز گرشت  ،اپیامبر

ناپنرصر خن ص     از بیعت امتشاع کرد و خالفت ،ا حنه انکنا،  امیرالمؤمشی  حضرت علی

  6بیعت نکرد.و تا وفات حضرت فاطم  1شمرد

از حضنرت زهنرا  بن  وصنژه   بینت و   خان ان اهلشراصطی، د، چشی  است ک  ،وش  

از صنک سن  و واگنرا،     وفات پیامبر گر  فروگرا، نکردن . تالشی برا  ،وش  ،هرگ ن 

حضننرت  ، اننن وه کمننی نبنن د.نشنن ن امننر خالفننت بنن  امیرالمننؤمشی  حضننرت علننی

                                              
 .04۹، ص 4ج السیر  النبری ، ریری، ؛ 656، ص2ج السیر  النبری ،. ابن هشام، 1
 .۹5، صالرد  اقدی، .    2
 . ۱01، ص ۹، جتاریخ طبریطحری، .    3
 .۱۹9، ص ۱، جمعرف  الصحاب ؛ کاندهلوی، همان.    4
 .49صالرد ،  اقدی، . 5
 .47همان، .    6

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
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شک، وج د حضرت  بی 2،حلت فرم د. 1با فا ل  ان کی پس از ،حلت پیامبرفاطم 

بنر   ج ا نیست. همان گ ن  ک  امیرالمنؤمشی  از امیرالمؤمشی  حضرت علی زهرا

حه خ ص  بر خالفت ا را، داشت و تا م تی از بیعت خ ددا،  نمن د، دصن ن اصن  النم     

 ب د.  ان وهی پس از ان وه ،حلت پیامبر هم برا  حضرت زهرا

ا  ک  افزون بر عیادت زنان  د. ب  گ ن د، اواخر حیات خ ص  بیما، ب حضرت زهرا

نچن  د، اصن    آ 8مهاجر و انصا،، خلیف  اول و دوم با کسب اجازه ب  عینادت اصشنان ،فتشن .   

انگیزه ا لی زنان مهاجر و انصا، است ک  ک  آصا مردان، آنان ،ا ب  اصن    ،خطب  مهم است

ب  اص  کا، واداشت  بن د؟  کا، فرا خ ان ه ب دن ؟ ک  د، اص  حالت چ  کسی مردان م صش  ،ا 

 ک  خ د زنان مهاجر و انصا، ب  اص  د،ک و فهم ،سی ه ب دن  ک  ب  دختر پیامبر صا اص 

ان  و خ استش  با عیادتی از اصشان، وجن ان خن ص  ،ا      ان  و اصشان ،ا صا،  نکرده   الم کرده

 شن ه بن د،    وا،د هنا بنر حضنرت     ،اضی کشش  و تألمی ،ا ک  بر اثر مصاصب و نناگ ا،  

 تخفیف دهش . 

ها  سیاسی آنان ،ا وادا، کرده ب د بن  هنر  ن ،ت ممکن ،      ک  د صل و انگیزه صا اص 

و حاکم وقت اصجاد نماصش  تا فضا  م صش  تلطیف  ا  دوستان  میان خان ان پیامبر ،ابط 

بن د و د،  تأثیر ن   د، جامع  م صش ، خالی از گیر  و انزوا  حضرت زهرا ؛ زصرا م ضع   ش د

 4بی ا،  مردم و آگاهی بخشی ب  آنان م ثر ب د. 

                                              
  د ر ز.. 1
 . 04۹، صالمعارفابن قتیح ، .    2
: َیا َفاِطَرُة َهَذا َأُبو َبْكٍر َیْسَتْأِذُن .    3 ا َمِرَضْت َفاِطَرُة َأَتاَها َأُبو َبْكٍر َفاْسَتْأَذَن، َفَقاَل َعِليٌّ َعَلْیِك، َفَقاَلْت: َأُتِحدُّ   َلرَّ

اَها َ َقاَل: َ اللَّ ِ  ْهَل َ اْلَصِشیَرَة ِإَّلَّ  َأْن آَذَن َلُ ؟ َقاَل: َنَصْم، َفَأِذَنْت َلُ ، َفَدَخَل َعَلْیَها َیَتَرضَّ
َ
اَر َ اْلَراَل َ اْْل َما َتَرْکُت الدَّ

دی َرِضدَیْت )ذهحدی،  داَها َ تَّ ِ  َ َرُسوِلِ  َ َمْرَضاِتُكْم َأْهَل اْلَحْیِت، ُثمَّ َتَرضَّ  ، ۹، ج   تااریخ اساال اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَّ
 (.099، ص ۹، جحیا  الصحاب ؛ کاندهلوی، 47ص 

 .999، صفاطمه زهرا از والدت تا شهادتقز یسی، . 4
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بن  وصنژه    پیرامن ن فاطمن  زهنرا    بر مطالب با  باص  احادصث بسیا، ،س ل خ ا

 م جنب غضنب    ؛ زصرا عن م ،ضناصت فاطمن  زهنرا       ،ا افزود 1فاطمة بضعه منیح صث 

هر   ،ت، حضرت از اص  فر ت بن  بهتنرص  شنکل اسنتفاده      ش . د، می ،س ل خ ا

و کردن  و حرکتی ن  د، جامع  م صش  اصجاد کردن  و ابعاد مختلف اص  فاجع  ،ا بیان نم دن  

 از الم و ستیز گروه افراطی انتقاد کردن . 

حضرت د، جمع زنان مهاجر و انصا،، فر ت ،ا مغتشم شمردن  و با دلی سرشا، از د،د و 

آمن ها  مشفنی فسناد،     ها  جرصان سقیف ، پی م صش ، ،صش  اجتماعی-مسائل سیاسی ،نج،

د صل گمراهی جامع ، سلط  افراد ناشاصست بر شاصسنتگان و منالک انتخناب حقیقنی ،ا     

  2مطرح نم دن .

  های گفتاری براساس نظریه کنشزهرا . تحلیل انتقادی متن خطبه حضرت4

کشنیم و   ،ا بر،سنی منی  تمان انتقاد  حضرت زهنرا بر اساس آنچ  بیان ش ، تحلیل گف

 نگرصم.  می ا  از گفتا،ها  آن ،ا از اص  بع  پا،ه

 . رستاخیز فکری بانوی اسالم 4-1

-بن   سن ص  ده .  پا،ه گفتا، ابت اصی خطب ، ،ستاخیز فکر  بان   دو عالم ،ا نشان می

  :کش نقل مید، اص  با،ه  ق(32)د. غفل 
وفیات  گشی . همیاب بیمیاری کیه در  ب     بیمارفاطمهحضرت که هنگار 

بیا شیی     پییاررر دختیر  : شیبه بیادتش رفتنید و گتتنید   رهاجر و شنصار منابیاف   

و درود بیر  خیدش  بعید شم حمید   صرح کردی؟ حضیرت فاطمیه   بیماری چگونه

که شم دنیای شما رتنتیرع و شم  صرح کردع به خدش سوگند! در حال  فررود:   پدرش

                                              
، مساند؛ ا رددبن  سحدل، ۹99، ص 9، جالمصنف؛ ابن ابی نیح ، ۹10، ص 7، جالمصنف سصانی، .    1

 .49، ص ۱9ج
 .075، ص 0، جمسندرک: ا رد بن  سحل، .    2
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 1ناک و بیزشر هستم. خشم رردشب شما

و انتقنال خالفنت اسنالم از خانن ان      اوضاع نامطل ب اجتماعیبافت م قعیتی خطب ،  

ده  ک  سبب انتقاد ش ص  حضرت گردص . د، حقیقت اتهنام بن  دنینا     ،ا نشان میپیامبر

طلبی د، م ،د ف ک، ق ،ت طلبی و انحرا  از م ضع د،ست خالفت سبب ش  ک  حضرت 

 انتقاد  اتخاذ نماصش  و از تساهل مردان م صش ، گل  مش  باشش .م ضعی 

اوضاع و احن ال اصشنان آگناهی     قص  داشتش  از سالمت حضرت و مهاجر و انصا،زنان 

از  د، پاسد سؤال اص  زننان  و عیادت نماصش . حضرت دل ج صیو با احترام از اصشان،  صابش 

گ نن  جن اب دادن ،ا    اصن  گفتش  و ،و  عم  از آشفتگی و ،نج ،  حال خ ص  سخشی ن

؛ زصرا د،د حضرت، فتش  سقفی  ب د ک  تألمنات     تر از بیان حا ت جسمی خ د دانستش  واجب

، پاصمنالی سنشت           تن جهی  نحاب   ،وحی فراوانی بر اصشان وا،د نم ده ب د. د،د اصشنان بنی  

  اهلل و ضاصع کردن حه و صت ب د. ،س ل

 خنن د ،ا از مننرد نماصننان م صشنن  اعننالم نم دننن .     حضننرت ناخشننش د  و بیننزا،  

و د،ود بنر   آغاز سخ  خ ص  ،ا با حم  و ستاص  خ اون  شنروع کردنن   حضرت زهرا

دهش ه بافت م قعیتی آن دو،ان و  نشاناص  گ ن  سخ  گفت  حضرت . فرستادن  پیامبر

خانن  وحنی    ،حمان  ب  بی ک  مقام معش   اهل بیت ،ا مشکر ش ن  و پاسد ب  کسانی است

 اعتبنا، نشنان   ،ا د، بی  مردم بنی  تجاوز کردن  و شخصیت امیرالمؤمشی  حضرت علی

  2.، مردم ،ا آگاه سازن و،  نسب خ ص آصادبا حضرت سعی داشتش   . دادن می

بن   از چینز  اجتشناب و،زد و   ک   العائف)عیف( آن از عائف الشی ةعائف ،جمل  بع   د،

؛ 4مغبضن  اسنت  کیش  د، دل قرا، گنرفت  و  ب  معشا   ةقاليَّ و8است معشا  کراهت داشت  

                                              
 .019، ص 0ج، جاإلحتجا طحرسی،.    1
 .995ص، فاطمه زهرا از والدت تا شهادتقز یسی، . 2
 .95۱، صفرهنگ ابجدی   بستانی، . 3
 .991، صهمان. 4
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م و بغن  منردان شنما د، دلنم جنا       هست ک  از عملکرد مردان شما خشمگی  صعشی اص 

ع م همراهی ج   مردم م صش  د، م ا،د من ،د اشنا،ه د، اصن  پنژوه      . گرفت  است

اه چشنی ، گنرفت  فن ک، گن      و هنم د،با،ه حه خالفت امیرالمؤمشی  حضرت علی

،وششی است ک  مردم م صش  د، شراصط نیاز بن  همراهنی و تأصین ، حضن ، ن اشنتش  و      

گیر ، متأثر از فضنا  د،د آلن د    اص  گفتا،ها  حضرت ب  شکل چشماق امی نکردن . 

ها  عاطفی، اعالمی و ترغیبی بشابراص ، حضرت د، کالم خ ص  از کش   م صش  است. 

 بهره بردن . 

 مدینه . انتقاد از مردان4-2

شاب رش  مرودع و نارشاب رش شم دهاب خویش به دور شفکندع. شی دروب و بیروب

   1.مهست شند  ناخشنودشم  نچه کرده

،ا از  چینز   ؛الفی   بالشییء  مین  و  لفظا الشیءَ -از لفظَ واژه لَفَظَ ،در این جمله

اسنت.   امتحنان ه شَشَأَ ب  معشا  بغ  و سنبررَ بن  معشنا     ژو وا 2دهان بیرون ان اخت 

هشجنا، و   ،فتا،هنا  نابن   حضنرت از  کن    دهن   می تحلیل بافت م قعیتی خطب  نشان

ت جهی آنان نسبت بن  جاصگناه اجتمناعی و تنا،صخی      بیو ها  س ء مردان م صش   نیت

د، واقع، مالک افتخا، و زشتی د، جامع  م صش ،  صه بن دن   خ ص  ناخشش د هستش .

اشنتهاصی   فت زده باش  باص  از آن گرصزان ش  و مششأ بیمردان آن است و محیط اگر آ

 8.حضرت ب  جامع  م صش  آن تا،صد، ناپختگی و نا،سی می ه وج د مردان م صشن  بن د  

 بشابراص ، با ت ج  ب  بافنت من قعیتی، اصشنان سن  خصنلت منردان ننا صه م صشن  ،ا           

 شرح دادن . 

                                              
 (.019، ص 0ج، جاإلحتجا . َلَفظُتُهم َبصَد َان َعجرُتُهم َ  َنِسئُتُهم َبصَد ان َسَحرُتُهم )طحرسی،1
  .799، صفرهنگ ابجدی   . بستانی، 2
 .۹91، صخطبه حضرت و ماجرای فدکمستظری، . 3
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 . مردان عافیت طلب 4-2-1 

   1.شمشیرها کندیچه مش  شس  

وح رَّ َآن چیز  ،ا گ صشن  کن     2.استشمشیر ب  معشا  کش  فلَ السیفُ  -لُفل ل از فلَّ

جمل  فل ل الح  کشاص  از  8گ صش . می ح رَّو نهاصت هر چیز  ،ا  تیز باش  و ح َّت داشت  باش 

 ا  ش ت ترس و ع م همت برا  مقابل  با الم است و شروع جمل  با قبحا و ادام  جملن  

ده . بافت م قعیتی خطب ، نک ه  و هج  حضنرت نسنبت بن      کشاصی، ترس ،ا نشان می

اعتشاصی مردان م صش  ب  جهاد و غلب  ترس و از دسنت دادن ،وحین  شنهادت طلبنی ،ا      بی

 . ده  نشان می

ک  اصشک هیچ خا یتی ن ا،د  دان چ نان شمشیر  می آنان ،اعملکرد حضرت زهرا

و  انن   اصشک ترس  ش ه ،ک  باص  مردانگی و غیرت داشت  باشش  آنانک   و خیلی زشت است

 ا  و بنا عملکنرد آننان، کنا، برازنن ه      کششن   و د، مقابل الم حرکتی نمی ش هست دنیا طلب

با ت ج  ب  اص  بافت تنا،صخی، حضنرت از کنش  عناطفی و ااهنا،       . ت ان انجام داد نمی

 استفاده نم دن . 

 . مردان بازیچه 4-2-2

و  پس شم  ب همیه تیالش   و چه مش  شس  سست  و بامیچه بیودب رردشنتیاب  

  4.هاکوشش

بافت تا،صخی ب  ناخشش د  حضرت از فق ان مسئ لیت منردان م صشن  د، برابنر النم     

 ،کن  د،  ن ، اسنالم    هسنتش  هاصی  ک  اص  مردان همان کش  می اشا،ه . حضرتاشا،ه دا،د

                                              
 (.019، ص 0ج، جاإلحتجا الَحدَّ )طحرسی،َفُقححًا ِلُفُلوِل .    1
 .971، صفرهنگ ابجدی   بستانی، . 2
 .۹۱1، صهمان. 3
صُِّ بصَد الِجدِّ )طحرسی،.    4  (.019، ص 0ج، جاإلحتجا َ  اللَّ
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ها  سیاسی گرفتنا،   ان  ک  ب  باز    ا  ،سی ه و اصشک ب  مرحل  نم دن  می ف اکا،  و جهاد

بشابراص ، با ت ج  ب  من ا،د پیشنی ، اصن       ان .  ها  انسانی ،ا فرام ش کرده و ا،زشان     ش ه

 است.  عبا،ت کش  عاطفی و متضم  هج  و مرمت مردان م صش 

 . سستی مردان 4-2-3

  1مدب. بر سنگ خارش سرو چه مش  شس  

و کشاصن    اثرگرا، نیست ،معشا  سشگ  افی است ک  د، آن هیچ چیز  هب هواژه الصفَّا

از کا، بیه ده، سستی، خ ا،  و تسلیم است. بافت تا،صخی اشا،ه دا،د کن  منردان م صشن ،    

تسلیم شراصط اصجاد ش ه ب دن . ب ص  سبب حضرت از گفتا، عاطفی اسنتفاده نم دنن  کن     

 هج  و نک ه  است. متضم  

بر بافت تا،صخی خطبن  اشنا،ه دا،د. منردان     2ها هنیزشکا  برداشت  چشی ، عبا،ت  هم

،سن ، آننان بنا اصن       می ن ادن . ب  ن ر م صش  با وج د آگاهی از حقیقت، هیچ اق امی انجام

 احتمال ک  کا،  ساخت  نیست، مشفعل ش ه ب دن .

اصن  مسنئل  تنا،صخی دا،د کن  پنس از ،حلنت        اشا،ه بن   ،8جمل  فساد آ،ا و ان صش  ها

و دو  ها بسیا، ش ه ب د. شراصط پس از ،حلت پیامبر انحرا  و خطا  دص گاه پیامبر

ک  پنی  از اصن  منردم، آن ،ا تجربن      دستگی صا چش  دستگی د، میان ا حاب پیامبر

مسنیر بعن  از   نکرده ب دن ، سبب ش  ک  با وج د تجرب  جرصنان غن صر و مشنخص شن ن     

 ا  د، بیان عقی ه دچا، تردص  ش ن  و ب  جانب دصگر  متماصل گردن . ع ه پیامبر

هنا    د، بافت م قعیتی خطب ، اشنا،ه بن  لغنزش ا،اده    4انحرا  آ،مان و انگیزه ها عبا،ت

 دا،د. مردان م صش  از حقیقت آگاه ب دنن  و بن  سنبب فا نل  ک تناه از ،حلنت پینامبر       

                                              
فاِة ).    1  (.همانقرِع الصَّ
 (.همانَ  َ دِع الَقساِة ).    2
 (.همانَ  َخَطِل اآلراِء ).    3
 (.هماناْلهواِء )  َزَلِل .    4
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ا  بنرا  گفنت  سنخشی و صنا انجنام کنا،         باص  پیرو حه باشش ، امنا ا،اده دانستش  ک   می

 ن اشتش . 

ن اشت  ا،اده صا ب  جهت ناامی   از م فقیت د، ابراز سخ  و صا انجام کا، است و صا ب  

شک چشی  مردانی برا  انجام ن ادن عکنس العمنل،    مشافع دنیاصی. بی بستگی ب  دلسبب 

  مان گ ن  ک  وقتی مردانی مشناب  آنهنا د، زمنان پینامبر    ها  زصاد  داشتش . ه بهان 

  حفنا  اسنت،   هاى منا بن    خان ک   ها مختلفی ،ا، مانش  اص   ب  جشگ فرا خ ان ه ش ن  بهان 

 1مطرح نم دن .

 . اتمام حجت با مردان مدینه 4-3

و خدشوند بر های  تدشرک دیدند و پیش فرستادند         برشی خویشت  چه بد ذخیره

رسیوولی     بیدوب شیک   .جاودشنه خوشهند بود شله   ناب خشم گرفته و در بذشز

سنگی  بهد و پیماب شله  در گردب شیشاب هموشره سنگین  خوشهد نمود. ناچار کار 

رش به  نها وشگذشر و ننگ بدشل  کشی  رش برشیشیاب بیار کیردع. نتیری  بیر شیی         

  2رکارشب باد و ستمگرشب دور شم رحم  حق باشند.

پاسخی مردان م صش  د، برابر نن ا  حنه طلبانن      ا  ب  بی ت م قعیتی خطب ، اشا،هباف

است. حضرت نسبت ب  ع اقب اصن  اقن ام و خنروج از مجنرا   نحیح      حضرت زهرا

                                              
حِ .    1 يَّ َیُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتسا ر.ک: َ  ِإْذ قاَلْت طاِئَفٌة ِمْسُهْم یا َأْهَل َیْثِرَب َّل ُمقاَم َلُكْم َفاْرِجُصوا َ  َیْسَتْأِذُن َفریٌق ِمْسُهُم السَّ

 آندان گفتسدد: ای مدردم مدیسد ، دیگدر ندرا را  َعْوَرٌة َ  ما ِهَي ِبَصْوَرٍة ِإْن ُیریُد َن ِإَّلَّ ِفدرارًا ؛   ودون گر هدی از
 هدای مدا  گفتسدد: خاند  خواسدتسد   مدی جای درنگ نیست، برگردید.   گر هی از آنان از پیدامحر اجدازه مدی

خواسدتسد  [ جدز گریدز ]از جهداد[ ویدزی نردی  فداظ نحدود، ]آندان [ بی هایشان  فاظ است   ]لی خان  بی
 (.0۹)ا زاب:

ُ  َعَلْیِهْم، َ  ِفی اْلَصدذاِب ُهدْم خاِلدُد َن َ  ِبْئَس ما .    2 َمْت َلُهْم َاْنُفُسُهْم َاْن َسِخَط اللَّ ددُتُهم ، َقدَّ َّل َجدَرَم َلَقدد َقلَّ
لُتُهم َا َقَتها َ  َنَسسُت َعَلیِهم غاراِتها َفَجذعًا َ  عقرًا َ  ُبصدًا ِللَقوِم الّظداِلریَن )طحرسدی، ج، اإلحتجاا ِربَقَتها َ  رَّ

 (.019ص، 0ج
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ها و سنلب حقن ق     اعالم داشتش  ک  مسئ لیت و ع اقب تمامی المخالفت هش ا، دادن  و 

 . اهل بیت د، پیشگاه خ اون  با خ دتان است

حک مت هر مسیر  انتخاب نماص ، مردم باص  دنبال  ،و حه و عن الت باشنش . هرگ نن     

اق ام حک مت، ت جیهی برا  ،فتا، مردم نیست. احساس مسئ لیت حه خن اهی و عن الت   

طلبی، وایف  صک مسلمان است. ب ص  سبب حضرت از کنش  عناطفی و اعالمنی بهنره     

 گی  خ ص  هش ا، دهش .بردن  تا مردم م صش  ،ا نسبت ب  مسئ لیت سش

 . انتقاد از تغییر جایگاه اصیل خالفت 4-4

وشی بر  ناب! چرش نگذششیتند حیق در ررکیز خیود  یرشر یابید و خالفی  بیر          

 رد  بیه خانیه    ر  شی که جررئیل در  ب فرود شم خانه ؟های نروت شستوشر راند پایه

ی  و دنیا شس . گرفتند که بالم به شرور ددیگر بردند و حق رش شم دس  بل 

کینیه  بدشنید که شی  میان  بزرگ و  شکار شس . چه سرب شید کیه بیا بلی     

   1تومی نمایند و شنتقاع گیرند؟

 از حنه  همان گ ن  ک  پنی  از اصن  اشنا،ه شن  و امیرالمنؤمشی  حضنرت علنی        

 د، اص  فنراز از خطبن  بنا لحن  تن بیخی      خ ص  بر خالفت سخ  گفت، حضرت زهرا

 نماصن . بنا ت جن  بنا بافنت       منی  اشنا،ه حه امیرالمؤمشی  حضرت علنی ب  کشا، گرا،دن 

و بن  طن ، ضنمشی ترغیبنی اسنتفاده      ها  ااها، ، عاطفی  تا،صخی با ، حضرت از کش 

 نم دن . 

 . دلیل برکناری امیرالمؤمنین حضرت علی4-5

چوب سومش تیغ شو رش چشیدند و پایدشری شو رش دیدند که نسر  به ررگ ب  

سامد و  نیاب رش   نم  تامد و با دشمناب خدش بود  دیدند که چگونه بر  ناب ر شبتنا 

                                              
حدی.    1 َّللِة َ  َمهِحِط الر  ِح اْلمدیِن   الطَّ ِة َ  الدَّ ُحوَّ ساَلِة َ  َقواِعِد الس  ِن ِبدُاُموِر َ یَحُهم أّنی َزعَزُعوها َعن َر اِسی الرَّ

ذی نقروا ِمن َابی الَحَسِن ) نیا َ  الّدین. َاَّل ذِلَک ُهَو الُخسراُن الُرحیُن َ  ما الَّ  (.همانالد 
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  1.س ش در رشه رضای خدشکند و خشم بل  بقوب  ر 

 بافننت تننا،صخی خطبنن ، اشننا،ه بنن  تردصنن ها  مننردم م صشنن  د،بننا،ه امیرالمننؤمشی     

د،بنا،ه   شنک، تمنام آنچن  ،ا حضنرت زهنرا      دا،د. منردم م صشن  بنی   حضرت علی

فرم د، د، خاطر داشنتش ،   میاعتشاصی ب  دنیا امیرالمؤمشی  حضرت علی از شجاعت و بی

و نزاع میان مهاجران و انصا، ک  شاص  بتن ان از آن   اما د، شراصط پس از ،حلت پیامبر

ا  تعبینر کنرد، عزمنی جن   بنر حماصنت از        ب  ن عی بازگشت بن  خلنه و خن   قبیلن     

،و، حضرت از کش  ااها،   ن اشتش . با ت ج  ب  بافت پی  امیرالمؤمشی  حضرت علی

 بهره بردن . 

 حاکمیت بر حق امیرالمؤمنین حضرت علی. 4-6

رش بیر کیاری کیه    نهادنید و بلی    شگر پیای در رییاب ری     !ه خدش سوگندب

بیرد و   گذشردند.  ساب شیشاب رش به رشه رشسی  ری    ر   شو نهاد به بهدهررراپی

چناب که کس  میان  نریند و هر کیس رییوه  نچیه     .سپرد حق هر یک رش به شو ر 

رساند و حیرکتش بیرشی کسی      شی  شتر رش سالم به رقصد ر  .کشته شس   بچیند

 .کرد رنج  ور نرود. تشنگاب بدشل  رش شم چشمه سرشار و مالل حقیق  سیرشز ر 

فوّشره مناب شم هر طرف  جاری شس  که هرگیز رنیگ     شی که  ز مالل  ب شمهچ

همیوشره در  بل . نرینند تشنگ  رنجباشند و کدورت نپذیرد و هموشره سیرشز 

رسید شم شروشل بیی    پنهاب و  شکار نصیح  کننده رردع بود و شگر به خالف  ر 

 ا جیز بیه شنیدشمه نییام بردششی      نمود و شم ثیروت دنیی   نم  شلمال برشی خود ذخیره

کرد  به شندشمه  ز شندک  که بطش رش فرو نشاند و طعاع رختصری کیه رفی     نم 

گو بام  گو شم دروغ مشهد شم حریص به دنیا و رشس   گرسنگ  نماید. در  ب هنگاع

                                              
ُر  .   1 َة َ  طأِتِ  َ  َنكاَل َ َقَصِتِ  َ  َتَسر  َة ُمحاَّلِتِ  ِلَحتِفِ  َ  ِندَّ  (.همانُه فی َذاِت اللِ  )َنَقُروا ِمسُ    اللِ  َنِكیَر َسیِفِ  َ  ِقلَّ
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ه  حیق  کیرد کردند  شیماب  ورده و تقوش پیشه  شد. شگر رردع چنی  ر  شناسانده ر 

درهیای رحمی  شم  سیماب و مریی  بیه روی  نیاب        سپردند ر  شراع وش ع رش به 

 نیاب رش   شرا دروغ گتتند و به مودی خدش بیه کیتیر  نچیه کردنید     شد  گشوده ر 

 1.بذشز خوشهد فررود

 ها  پیامبر ب  نادص ه گرفت  خ است  بافت خطب ، اشا،ه ب  هش ا، حضرت زهرا

 ؛ زصنرا با،هنا از پینامبر      اسنت حضرت علیو تأکی  بر تف ص  خالفت امیرالمؤمشی  

ب ص  سبب حضرت بنا بن  کنا،گیر      2،ا ششی ه ب د.و اصت امیرالمؤمشی  حضرت علی

 هنا  حک منت بن  حنه امیرالمنؤمشی       ها  ااهنا، ، ترغیبنی و تعهن  ، وصژگنی     کش 

 ،ا تبیی  نم دن . حضرت علی

 سرزنش مردم از توطئه سقیفه . 4-7

ها در پس پرده دشرد و چیه    شکنوب بیاید و بشنوید. شگتتا! رومگار چه شگتت 

هیای    ورد. شگر تعجب نمای   پس گتتیه  ها یک  پس شم دیگری  بیروب ر   بامیچه

دشنسیتم    ناب تعجب  ور شس . رشست  رردشب شما چرش چنی  کردند؟ شی کاش! ری  

                                              
ِة الالِئَحَة َ  َتكاُفوا َعن ِزماٍم َنَحدَذُه ِإَلیدِ  َرُسدوُل ا.    1 دِة َ  َتاللِ  َلو ماُلوا َعن الَرَحجَّ للدِ  َ  َزاُلدوا َعدن َقُحدوِل الَحجَّ

ُهم ِالیها َ  َ َرَلُهم علیها َ  َلساَربِهم َسیرًا ُسُجحًا. َّل َیكُلُم ِخشاَنُة َ  َّل َیِكدل  سداِئُرُه َ  َّل  َیَردل  الواِضَحِة؛َلَردَّ
تاُه َ  َّل یتَ  ّیًا، َتطَفُح َ فَّ رًا َ  راِکُحُ  َ  َّلَ رَدُهم َمسَهاًل َنریرًا  اِفیًا رِ  ُق َجاِنحاُه َ  َّل َ دَرُهم ِبطاَنًا َ  َنَصَح َلُهم ِسّ رنَّ

نیا ِبساِئٍل َغیَر َریِّ الّساِهِل َ  َندَحصِة الكاِفدِل   َ َلدو َأنَّ ِاعالنًا َ  َلِم َیُكن َیحلی ِمَن الِغسی ِبطاِئٍل َ  َّل َیحظی ِمَن الد 
ُقدوا َلَفَتحَسدا َعَلدیِه  ُبوا َفَأخدذَناُهم ِبردا کداُنوا أهَل الُقَری آَمُسوا َ اتَّ رِو َ  َلِكدن َکدذَّ

َ
دَراِء  اْل دَن السَّ م َبرکداٍت مِّ

َئاُت َما َکَسُحوا َ  ما هُم ِبُرصِجدزیَن )طحرسدی، ِذیَن َظَلُروا ِمن َهُؤََّلِء َسُیِصیُحُهم َسیِّ ، 0ج، جاإلحتجاا َیكِسُحوَنَوالَّ
 (.001ص 

ْ ِ َیاِء َ  .    2
َ
ي َخْیُر اْْل ُهُم ِإَلی اللِ ، َ ُهَو َبْصُلِك. طحرانی، الرصجدم الكحیدر، َ  َ ِ یِّ ؛ َأنَّ 97، ص۹، ج0409َأَ ح 

َم َقاَل ِلَفاِطَرَة َرِضَي اللُ  َعْسَها: َأَما َعِلْرِت َأنَّ اللدَ  َعدزَّ َ َجدلَّ  ی اللُ  َعَلْیِ  َ َسلَّ َلدَ  ِإَلدی َأْهدِل َرُسوَل اللِ  َ لَّ  اطَّ
ْرِو َفاْخَتاَر 

َ
اِنَیَة َفاْخَتداَر َبْصَلدِك َفدَأْ َ ی ِإَلديَّ َفَأْنَكْحُتدُ  َ اتَّ  اْْل َلَ  الثَّ ا، ُثمَّ اطَّ ا ِمْسُهْم َأَباِك، َفَحَصَثُ  َنِحیًّ َخْذُتدُ  َ ِ دیًّ

 (.070، ص4، جهمان)طحرانی، 
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وشر رش شنتخیاز نمودنید؟ و بیه    گاه  تکیه دشده شند؟ و کدشع ستوب شسیت  به چه پناه

کدشع ریسماب چنگ مدند؟ و بر کدشع فرمنید و خانیدشن  پیشی  گرفتنید و غلریه      

نمودند. شگتتا! چه دوستاب دروغی  و سرپرستاب ناشهل  رش شنتخاز کردنید و چیه   

گیزی  بیدی برگزیدنید. شینیاب بیه جیای        مش  شس   سرشنجاع ستمکارشب که جای

 رشر دشدند و به جای پش   دع رش برگزیدند. نتری  پرهای بزرگ روی بال  دع رش 

پندشرنید.   بر رردر  نادشب که ترهکار هستند و ترهکیاری خیود رش نیکوکیاری ری     

بدشنید که  ناب فاسد هستند و به فساد خویش  گاه  ندشرند. وشی بیر  نیاب!  ییا    

کیه رشه رش   خوشنید  سیزشوشر پییروی شسی   ییا  ب      که رردع رش به سوی حق ری    ب

 1کنید؟ دشند و باید رشهنمای  شود؟ در شی  باره چگونه دشوری ر  نم 

گناه ناد،سنت و    ب  انتخاب تکی بافت تا،صخی خطب ، اشا،ه ب  هش ا، حضرت زهرا

  2است.  سرزن  مردم م صش 

 نگری از فرجام توطئه سقیفه  آینده. 4-8

شیی  فتنیه    که نطته شی  بسیته شیده شسی . شو شیتر     !شرّا به جاب خود سوگند 

 بست  شده به همی  مودى خوشهد مشیید[ شنتظیار کشیید تیا شیی  فسیاد در پیکیر       

شجتماع شسالرى رنتشر شود. شم پستاب شتر پیس شم شیی  خیوب و مهیرى کیه مود      

س  که پویندگاب رشه باطیل مییاب بیننید و    ش جا کننده شس   بدوشید. در شی  هالک

                                              
ْهَر َعَجحًا، َ  ِاْن َتْصَجُّْ َفَصَجدٌُّ َقدْوُلُهْم، َلْیدَت ِندْصری ِالدی َایِّ    1  ِسدساٍد . َاَّل َهُلمَّ َفاْسَرْ ، َ  ما ِعْشَت َاراَك الدَّ

ٍة َاْقدَدمُ  یَّ ِة ُذرِّ ُكوا، َ  َعلی َایَّ ِة ُعْرَ ٍة َتَرسَّ وا َ اْ َتَسُكدوا؟ َلِحدْئَس اْلَردْولی َ  اْسَتَسدُ ا، َ  ِالی َایِّ ِعراٍد ِاْعَتَرُد ا، َ  ِبَایَّ
اِلریَن َبَدَّل. ً  ِبْئَس ِللظَّ نابی ِباْلَقواِدِم، َ اْلَصُجَز ِباْلكاِهِل، َفَرْغرًا ِلُرصاِطِس َقْوٍم  َلِحْئَس اْلَصشیُر، َ  ِ  الذَّ ِاْسَتْحَدلُوا َ اللَّ

ُهْم ُه  ُهْم ُیْحِسُسوَن ُ ْسصًا، َاَّل ِانَّ ْیَحُهْم َاَفَردْن َیْهددی ِالدی اْلَحدقِّ َیْحَسُحوَن َانَّ ُم اْلُرْفِسُد َن َ  لِكْن َّل َیْشُصُر َن، َ 
ددْن ََّلیِهددّدی ِاَّلَّ َاْن ُیْهدددی، َفرددا َلُكددْم َکْیددَ  َتْحُكُرددون ) َحددَ  َامَّ  ، 0ج، جاإلحتجااا طحرسددی،َاَ ددق  َاْن ُیتَّ

 (.001-019ص 
 .409، صخطبه حضرت و ماجرای فدکمستظری، . 2
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  ند که شحوشل رسلماناب صیدر شسیالع  یاب رسلمانانى که در پى خوشهند  رد  در رى

ها  رشع خوشهد گرف . بشارتتاب باد به شمشیرهاى  چگونه بوده شس .  لرتاب با فتنه

کیار و درهیم شیدب شریور همگیاب و       ستم سرکشو  رستردو حمله  شبکشیده و بر

غنایم و حقوق شما رش شندک خوشهنید دشد و جمی  شیما رش بیا      .خودرأیى ستمگرشب

بردششی  نخوشهیید     دور خوشهند کرد و شما جز ریوه حسیرت  خویش شمشیرهای

در حالى که حقیایق شریور بیر شیما رختیى       نمود. کارتاب به کجا خوشهد شنجارید؟

 1کرشه  دشرید؟  گردیده شس .  یا شما رش به کارى وشدشرع که شم  ب

ت گرفتن  از  أکن  نشن   ا  آصش ه نگر  حساب ش هبافت م قعیتی خطب ، اشا،ه دا،د ب   

گ ن  ترسنیم کردنن     جامع  م صش  ،ا اص م صش  است. اصشان  جامع  ششاسی آگاهی اصشان از

، ، جامع  ،ا دچنا، ذلنت  فرد  دصگرمردم م صش  با انتخاب  و دا،د ک  د، مسیر انحطاط قرا،

. ب ص  سبب با ب  کا،گیر  کش  ترغیبی، عاطفی هش ا، سرک بی ع الت کردن و خش نت 

خ ن بی گشاهنان ،ا   ،کسانی خ اهش  آم  ک  با شمشیر ،د، آصش ه ک  س گش  خ ،دن و  دادن 

 دگرد ش د و بیت المال ب  ناحه مصر  می ها فراگیر می  ها و الم  خ اهش  ،صخت. قتل عام

 فرم دن :و سرانجام با لحشی دلس زان  
نییک بختی  و  مشدی رش شم     هیدشی    برکی    برشما که همه خیر !شی دریغ  

گریراب گیرتاب خوشهد   حسرت و ندشر  پایاب ناپذیری  شم شی  پسدس  دشدید و 

ها   و شفسوس که وش عی  دشنم که سرشنجاع شما به کجا خوشهد شنجارید؟نم  و 2بود

                                              
َک َیَخسدُر اّما َلَصرری َلَقد َلِقَحت َفَسَظَرًة َریَثرا ُتسِتُج ُثمَّ ا َتِلحُوا ِملَء الَقصُِّ َدمًا َعحیطًا َ  ُذعافًا ُمحیددًا ُهسدا َلد .   1

وا ِللفِ  ُلوَن ُثمَّ طیُحوا َعن ُدنیاُکم َانُفسدًا َ  َاطردأن  َّ 
َ
َس اْل تَسدِة َجأندًا َابِشدُر ا الُرحِطُلوَن َ  َیصِرُف الّتاُلوَن ِغَُّّ َما َاسَّ

ِبَسیٍ   اِرٍم َ  َسطَوٍة ُمصَتٍد غاِنٍم َ  َهرِج ناِمٍل َ  اسدِتحداٍد ِمدَن الّظداِلریَن   َیدَدُع َفیدئُكم َزهیددًا َ  َجَرصُكدم 
َیت َعَلیُكم اُنلِزُمُكُروَها َ  اندُتم َلهدا کَارِ  ی ِبُكم َ  َقد: َفُصرِّ معنای ُهوَندابن )بابوید ، َ صیدًا. َفیا َ سَرًة َلُكم َ  َانَّ

 (.۱۹4، ص09، جشرح نهج البالغه؛ ابن ابی الحدید، ۹99، األخبار
 .همان؛ همان. 2
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 . شم شما پوشیده شده شس 

 :و فرم دن  کردن حضرت د، ادام  از قرآن اقتباس 
شم وظیای   س  و هرگیز  ش گری  هدشی  و نیک بخت  شما رقصود ر  روش  

 شما رش به شناخ  حق و بمل به  ب رجرور سامع.  که ر  شی  نیس 

 نتیجه  .5

ها  ب  کا،  ش د. کش  می با ت ج  ب  تحلیل مت  خطب  و آنچ  د، ج ول و نم دا، مشاه ه

ب  ترتیب بسام  کش  ااها، ، عاطفی، ترغیبی، اعالمی و ،فت  د، خطب  حضرت زهرا

هنا ،ا    بیشترص  میزان ب  کا،گیر  د، کنش   ،ط ، ک  مشخص است . همانهستش  تعه  

 هستش .  کش  ااها،  و عاطفی دا،ا

 

ف
دی

ر
 

 بسامد انواع کنش

 23 کش  ااها،  1

 28 کش  عاطفی 2

 16 کش  ترغیبی 8

 8 کش  تعه   4

 8 اعالمی کش  1
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براساس آنچ  د، م قعیت ششاسی خطب  و شنراصط و اوضناع م صشن  پنس از      س صی،از 

غفلت و سهل انگا،   ،ها  اساسی مردم م صش  صکی از وصژگی ،اشا،ه ش  ،حلت پیامبر

بنا   چشنی ،  هنم بن ده اسنت.   آنها د، ششاخت حک مت بر حه امیرالمؤمشی  حضرت علی

اد شاصع  و تسنلط بنر اذهنان    و اصجتخرصب جاصگاه ا،زشمش  امیرالمؤمشی  حضرت علی

 . گردص جامع  ناام   ،مردم

آن داشت برا  آگاه ساخت  مردم و هش ا، آننان از   ،ا برحضرت زهرا، اص  مسائل 

هن   ا نلی    ،ت جهی ب  غفلت فراگیر از کش  ااها،  بیشتر استفاده نماصش . د، واقنع  بی

زننان بن د؛ زصنرا     بن  خصن    گر  و متشبّ  ساخت  مردم م صش  و  ،وش حضرت زهرا

بشابراص ، حضرت بر خ د  زم دانستش  کن      .با مردان م صش  د، ا،تباط ب دن  زنانهرک ام از 

 ب  افشا  حقیقت باردازن . 

هنا  بنر حنه     ت  نیف وصژگنی   ،از اه ا  حضرت د، اص  خطب  ، صکیدصگرس صی از 

بن د کن  از    و افشا  ت طئ  سقیف  و ،از برکشنا،  حضنرت  امیرالمؤمشی  حضرت علی

. اص  د، حالی است ک  کش  عناطفی پنس از کنش     گردص ،هگر، کش  ااها،  محقه 

اصن  امنر نشنان دهشن ه ت انناصی       ،،س  می ک  ب  ن ر است کش  ،ا دا،ا رص بیشت ،ااها، 

 ن خ د ب ده است. احضرت د، ششاخت مخاطب
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هناصی     گنزا،ش ب  دلیل وج د ،قابت مهاجران و انصا، د، تصاحب مشا ب اجتماعی ک

د،صافتن  ب دنن  کن  بنا     حضرت زهرا، 1ده  می ط  نی از کشمک  آنها د، سقیف  خبر

ها  خفتن  ،ا  تأثیر ب  سزاصی د، افراد داشت  باشش  و وج ان   ت انش   می استفاده از اص  کش 

 است.  بی ا، سازن . از طرفی بسام  با   اص  کش  نشان دهش ه نگرش احساسی حضرت

 ،،سن   می و ب  ن ر ش  ترغیبی پس از اص  کش  ها، بیشترص  میزان استفاده ،ا دا،دک

با،ها از اص   خ ص ، سخشانب  حضرت برا  جلب ت ج  و تش صه آنان ب  گ ش فرا دادن 

ن خ د از اص  اا  برا  جلب مخاطب طبیعی است ک  هر گ صش ه ،کش  استفاده نم دن . البت 

 ،وش استفاده نماص . 

ها  اعالمی و تعه   ب  میزان کمتر  از دصگر  کش ،ط ، ک  د، نم دا، بیان ش  همان

گ صش ه باصن  اسنتحقاق بینان شنراصط      ،ان  و د، کش  اعالمی   ها  خطب  ب  کا، ،فت  کش 

کن  حقن ق و    گردصن  ک  اص  خطب  د، زمانی اصنراد   حال آن .ج ص  د، جامع  ،ا داشت  باش 

 د. ب  جاصگاه آنان غصب ش ه

ت انستش  از م ضع ق ،ت سیاسی ب  اصراد سخ  باردازنن    نمیحضرت زهرا ،بشابراص 

کن  د، هشگنام اصنراد خطبن  بن  دلینل        و شراصط ج ص   د، جامع  اعالم کشش . ب  وصژه آن

  جراحات جسمی و ،وحی ضعیف و نات ان ش ه ب دن .

دانن .  جام عملی منی خ د ،ا متعه  ب  ان ،گ صش ه سخ  ها  تعه   د، کش چشی ،  هم

ها ،ا فاش کردن  و نت انستش  ج  حاکم ،ا تغییر دهش  و اگر   حقیقت، فقط ک  حضرت حال آن

بن د کن  اگنر    هم س گش   خ ،دن ، برا  تضمی  حک مت امیرالمؤمشی  حضرت علنی 

 . گرفت می ا  آ،مانی شکل جامع ، شان ب دن اص مردم همراه
  

                                              
 .49-۹۱، صالرد ؛  اقدی، 99۱-999، ص ۱، جالسیر  النبری ابن هشام، .    1
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